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’s ochtends vroeg naar school gaan 

is vaak geen goed begin 

maar als ik eenmaal binnen ben 

heb ik het naar mijn zin 

elke dag is anders 

niets is er te gek 

zo leer ik hier op mijn manier 

het is een fijne plek 

er wordt hier nooit gemopperd en gegromd 

en ik zal je eens vertellen hoe dat komt … 

 

het is altijd leuk hier op de Andersenschool 

we doen niet alleen maar lezen, taal en rekenen 

iedereen mag ontdekken wat ie leuk vindt en goed kan 

zingen lezen spelen op toneel of tekenen 

het is gewoon bijzonder 

dat wordt dan vaak gezegd 

het lijkt wel op een sprookje 

maar ons sprookje dat is echt 

maar ons sprookje dat is echt  

 

we zijn hier met zijn allen 

en zingen hier dit lied 

we willen graag dat iedereen 

dat hoort en ook ziet 

daarbij gaan we nog springen 

en stappen in het rond 

dan houden we de handen hoog 

en stampen op de grond 

 

er wordt hier nooit gemopperd en gegromd 

en ik zal je eens vertellen hoe dat komt … 

 



want … het is altijd leuk hier op de Andersenschool 

we doen niet alleen maar lezen, taal en rekenen 

iedereen mag ontdekken wat ie leuk vindt en goed kan 

zingen lezen spelen op toneel of tekenen 

het is gewoon bijzonder 

dat wordt dan vaak gezegd 

het lijkt wel op een sprookje 

maar ons sprookje dat is echt 

maar ons sprookje dat is echt 

 

ieder jaar komt er een schrijver op bezoek   (la la la) 

die vertelt over zijn favoriete boek   (la la la) 

en voor groep 8 aan het einde van het jaar 

ontmoeten zij en de Deense penvrienden elkaar 

 

het is altijd leuk hier op de Andersenschool 

we doen niet alleen maar lezen taal en rekenen 

iedereen mag ontdekken wat ie leuk vindt en goed kan 

zingen lezen spelen op toneel of tekenen 

het is gewoon bijzonder 

dat wordt dan vaak gezegd 

het lijkt wel op een sprookje 

maar ons sprookje dat is echt 

maar ons sprookje dat is echt 

 

het is altijd leuk hier op de Andersenschool 

we doen niet alleen maar lezen taal en rekenen 

iedereen mag ontdekken wat ie leuk vindt en goed kan 

zingen lezen spelen op toneel of tekenen 

het is gewoon bijzonder 

dat wordt dan vaak gezegd 

het lijkt wel op een sprookje 

maar ons sprookje dat is echt 

maar ons sprookje dat is echt 


